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Megkapta működési engedélyét a szekszárdi székhelyű víziközmű-társaság

Két év munkája érett be a mai 
nappal – jelentette ki Szekszárd 
alpolgármestere, Ács Rezső január 
21-én a polgármesteri hivatalban 
rendezett sajtótájékoztatón annak 
kapcsán, hogy az Egyesült Regi-
onális Önkormányzati Víziközmű 
Zrt. (ERÖV )megkapta a működési 
engedélyt a Magyar Energetikai és 
Közműszabályozási Hivataltól.

Az alpolgármester az eseményen – 
amelyen a társulás alelnökei is részt 
vettek – kiemelte: példaértékű össze-
fogást sikerült megvalósítani, hiszen 
a 2013. június 1-jétől működő ERÖV 
Zrt. 62 Tolna és egy Fejér megyei tele-
pülésen (Mezőfalván) van jelen, a cég 
így a legnagyobb megyei tulajdonban 
lévő szolgáltató Tolnában. Az ERÖV 
Zrt. gazdasági mutatói, a szakember-, 
valamint a műszaki állománya az el-
várásoknak megfelelő, teljes egészében 
teljesültek a törvényben meghatáro-
zott követelmények – tette hozzá az 
alpolgármester. 

Az integrációval Tolna megye la-
kosságának közel 60%-át, mintegy 
133 ezer főt lát a cég, felhasználói 
egyenérték tekintetében pedig a tör-
vényben előírt 150 ezer helyett már 
167 ezer fölött állnak. Ha az integ-
ráció valamennyi feltétele teljesül, a 
200 ezret is meghaladja ez a szám. A 
társaság tavaly 48 településen kezdte 
meg a szolgáltatást, az idei évtől pe-
dig további 15 település csatlakozik 
az ERÖV Zrt. ivóvíz- és szennyvíz-
csatorna-szolgáltatásához. 

Az alpolgármester az eseményen 
köszönetet mondott az ERÖV Zrt. 
vezérigazgatójának, Artim András-
nénak az elért eredményekért, majd 
elmondta, a társaság hosszútávon a 
legjobb megoldást, magas szakmai 
színvonalú szolgáltatást nyújt a lakos-
ság és a vállalkozások számára. Ács 
Rezső kiemelte azt is: fontos, hogy a 
jövőben is önkormányzati tulajdonban 
maradjanak a víziközmű-szolgáltatók. 

Az alpolgármester méltatta Szek-
szárd polgármesterének, Horváth Ist-
vánnak a segítségét és azt, hogy sokat 
tett annak érdekében, hogy az össze-
fogás megvalósuljon és a társaság az 
engedélyt megkapja. 

Az önkormányzatoknak 2013. má-
jus 31-ig kellett dönteniük arról, mi-
ként oldják meg saját településükön a 
víz- és szennyvízellátást, s mely szol-
gáltatóval kötnek üzemeltetési szer-
ződést. Az Első Magyar Önkormány-
zati Víziközmű Társulás és az általa 
létrehozott  ERÖV Zrt. a társulásban 
részt vevő települések részére azonos 

jogokat és érdekérvényesítő lehetősé-
get biztosít, mindemellett pedig a fo-
lyamatban lévő vagy eltervezett víz- és 
szennyvíz-beruházásaikat is szabadon 
végrehajthatják. A csatlakozó önkor-
mányzatok üzemigazgatóságokba 
tömörülve működnek a jövőben, jog-
köreiket – akárcsak a munkahelyeket 
– megőrizték. A társulás hatékonyabb 
működéssel jár az egyes térségekben, 
segíti, támogatja a folyamatban lévő 
beruházásokat, a lemaradásban lévő 
településeket ugyanakkor próbálja 
felzárkóztatni. A díjmeghatározás az 
energiahivatal jogköre, a tavaly júli-
usban végrehajtott rezsicsökkentés 
eredményeként pedig már 10%-kal 
kevesebbet fizetnek a fogyasztók.

A tájékoztatón Bognár Jenő, az Első 
Magyar Önkormányzati Víziközmű 
és Közszolgáltató Társulás alelnö-
ke is örömét fejezte ki a cég sikeres 
akkreditációja tekintetében, egyben 
jelezte: az első pillanattól nem volt 
kérdéses, hogy Bátaszék és környéke 

csatlakozik a hálózathoz. Amint azt 
megjegyezte, májusban Decstől Bá-
táig beindulhat a próbaüzem, amely-
ben egy új ivóvízbázis kiépítését és a 
vastalanító javítását is megkezdték. 
Bátaszék környékén a szennyvíztelep 
korszerűsítésére is sor kerül, a mun-
ka pedig zökkenőmentesen halad – 
jegyezte meg Bognár Jenő. A Tamási 
kistérség részéről Süvegjártó Csaba 
alelnök az elhangzottakat követően 
szintén örömét fejezte ki, hogy végre 
megyei szolgáltatóhoz csatlakozhat-
nak, amelytől lényeges minőségi ja-
vulást várnak. Az alelnök elmondta, 
az ERÖV Zrt. komolyabb technikai 
felszereltséggel rendelkezik, mint a 
térség korábbi szolgáltatója. Ireg-
szemcsére kitérve közölte, a település 
egyelőre a szennyvízberuházásban 
érintett, de szeretnék, hogy az ott 
érvényben lévő, ’94-ben megkötött, 
előnytelen szerződést felváltva, minél 
hamarabb a zrt. kezébe kerüljön a 
vízszolgáltatás. Hasonlóan vélekedett 
Sümegi Zoltán, Tolna polgármestere 
is, aki elmondta, a tolnaiak örülnek 
az anyacégnek, továbbá azt is hangsú-
lyozta, hosszabb távon a szolgáltatás 
díja alacsonyabbá válhat, így a rezsi-
csökkentéssel még hatékonyabban 
tudják a díjakat csökkenteni. Lénye-
ges, hogy színvonalas és olcsó legyen 
a szolgáltatás – tette hozzá Tolna 
polgármestere, aki közölte azt is, az 

összefogás élére Szekszárdot tartják a 
legalkalmasabbnak. 

Az ERÖV Zrt. vezérigazgatója, 
Artim Andrásné tájékoztatta a sajtó 
képviselőit arról, hogy hat üzemigaz-
gatósági központ (Bátaszék, Gyönk, 
Hőgyész, Tolna, Szedres-Kölesd és 
Szekszárd) került kialakításra, s vala-
mennyi tevékenységet önállóan vég-
zik, így saját vízóra- és szivattyújavító 
műhellyel, de még vízminőség-vizsgá-
ló egységgel is rendelkeznek. Felhívta 
a figyelmet, hogy a műszaki eszközök 
meglétét elfogadta az energiahivatal, 
a cég eszközállománya pedig olyan 
széleskörű és színvonalas, amilyennel 
a nagyobb cégek sem nagyon rendel-
keznek.

Az ERÖV Zrt.-nek nincs tartozása, 
saját magát finanszírozza, s folyamato-
san, jelentős beruházásokat hajtanak 
végre a különböző üzemegységeikben, 
a lakosság pedig továbbra is a régi, 
már ismert szakemberekkel találkozik 
majd – tette hozzá a vezérigazgató az 
elmondottakhoz. 

A fogyasztók az átállásból semmit 
sem érzékeltek, a műszaki eszközök 
koncentrálódása, valamint az üzem-
igazgatóságok hatékony működése 
eredményeként pedig a hibaelhárítá-
sok gyorsan és jó minőségben valósul-
nak meg – derült ki a sajtóeseményen.

 Gy. L.

Az ERÖV Zrt. már most több mint 
egymillió méteres ivóvíz- és 600 ezer 
méter szennyvízhálózattal rendelke-
zik. Jelenleg működtetett közműva-
gyon-értéke a szolgáltatás területén 
24 milliárd forint, várható éves nettó 
árbevétele 2,7 milliárd forintos ösz-
szeget tesz ki. 
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Hóhányók 
Úgy magunk között szólva mi, ma-
gyarok nem vagyunk valami nagy 
hóhányók, mármint a szó eredeti értel-
mében. Akkor, amikor a pelyhesből hir-
telen lesz rendesen... Meg is fogadom az 
ilyenkor szokásos intelmeket: minden-
hová gyalogosan megyek, és csak ha 
muszáj. Bízva abban, hogy mihelyt a 
hó a tíz centi magasságot eléri, a lakás- 
és háztulajdonosok ott kotoncolnak la-
pátjaikkal a járdán előttem, mögöttem, 
körülöttem…  Ahogy egyébként az a 
mostaninál jóval nagyobb és tartósabb 
havazások idején régebben dívott.

A város főutcáján csoszogok, éppen 
három órája esik a hó. Csak elvétve ke-
rülgetek néhány kötelességtudattól átha-
tottan lapátolgató portatulajdonost, aki 
komolyan veszi a járható járda – amúgy 
önkormányzati rendeletbe foglalt – kri-
tériumait. Akad ilyen is. Rendszerint 
még bírós, már hetvenkedő idősebb bá-
csikák, nénikék… Működik a régi reflex, 
a beidegződés. Hólapát mellett – a gyors 
lefagyást megakadályozandó – vaslapát 
is a kezükben, sőt, a söprű is előkerül, 
mert az esztétikumra is adnak. Tíz-ti-
zenöt méter letisztítva így maga a Ká-
naán, de aztán… Megint a járhatóság 
és a járhatatlanság határmezsgyéjére té-

vedek. Legfőképpen a bezárt, nem lakott 
házak előtt, de a közintézmények előtti 
hosszabb szakaszon is elég demoralizáló 
a helyzet: a portások, udvarosok egysze-
mélyben esélytelenek… 

Jó óra elteltével visszafelé indulok. 
Még mindig senki sehol a kritikus te-
rületeken. A boltosok némelyike persze 
kutyafuttában időként eldobja a bejá-
rata előtt a széltől már 30 centis kupa-
cokban gyűlő havat, de ettől a helyzet 
alapvetően nem változik. Addig, amíg 
Tél Tábornok fel nem adja 2014-es első 
támadását.

De szerencsére feladja. Mikor e soro-
kat írom, már vagy 72 órája nem esik. 

Újra gyalogosan tervezem megtenni 
a központig terjedő cirka másfél kilo-
métert, de a hóborította jégbordás jár-
daszakaszok között evickélve párszáz 
méter után föladom, visszafordulok. S 
közben azon morfondírozok, hogy ré-
gen, amikor méteres havak köszöntek 
be minden télen több-kevesebb rend-
szerességgel, miért is nem volt gond egy 
faluban és egy kisvárosban eljutni az 
egyik helyről a másikba…

A válasz cseppet sem akadémikus: 
mindenki tette a dolgát a saját, s ha 
a szükség úgy hozta, mások portája 
előtt! 

 B. Gy.

Boszorkányság?

A nemrég mögöttünk hagyott kará-
csonyi ünnepkör egyik legérdekesebb 
időpontja december 13-a, Luca napja. 
A hiedelem szerint ezen a napon kü-
lönösen a boszorkányok rontása ellen 
kell védekezni. Számos népszokás ala-
kult ki, ezek közül az egyik a Luca-szék 
készítése, amelyet ezen a napon kell 
elkezdeni. A szék 13 napig készül úgy, 
hogy minden nap csupán egy-egy mű-
veletet lehet rajta elvégezni. Innen ered 
az a mondás is, hogy „lassan készül, 
mint a Luca széke”.

Ez jutott eszembe a minap a Pécs felé 
autózva, a 6-os és 65-ös számú utak ke-
reszteződését elhagyva. A csak „siófo-
ki elágazóként” emlegetett csomópont 
a Szekszárd környéki közúti közleke-
dés egyik neuralgikus pontja. A szak-
emberek szóhasználatában: baleseti 
gócpont. A sokáig csak elsőbbségadás 
kötelező tábla által „védett” kereszte-
ződésben megannyi karambol történt 
az elmúlt évtized(ek)ben. Csak 2003 

és 2007 között 20 személyi sérüléssel 
járó balesetet regisztráltak, sajnos ezek 
közül kettő halálos kimenetelű volt. 
Éppen tíz évvel ezelőtt határozták el a 
Magyar Közút szakemberei, hogy biz-
tonságosabbá teszik a csomópontot: 
módosították az útburkolati jeleket,  
70 km/órás sebességkorlátozást vezet-
tek be, és az elsőbbségadás kötelező 
táblát stoptáblára cserélték. A változ-
tatások azonban csak részben váltot-
ták be a hozzájuk fűzött reményeket, s 
amikor öt éve, 2009 januárjában újabb 
halálos kimenetelű karambol történt, 
újra felerősödtek a körforgalom meg-
építését sürgető hangok. Szakács Béla, 
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
projektiroda vezetője sebtében meg is 
ígérte, hogy legkésőbb 2010-ben átad-
ják az új csomópontot, mert „a súlyos 
balesetek magas száma miatt égetővé 
vált a változtatás...”

Tudom jól, a balesetekért nem a 
szakemberek, hanem mi, autósok va-

gyunk a felelősek. Az elsőbbségadás 
figyelmen kívül hagyása, a rosszul 
megválasztott sebesség, a hibásan 
felmért távolság… Mégis, egy kör-
forgalmi csomópont megépítése sokat 
javíthat a statisztikán, s ezért nem is 

kell messze menni-autózni: a koráb-
ban ugyancsak gócpontnak számító 
„Delta” átalakításával megszűntek a 
súlyos balesetek. 

Boszorkányság? 
 F. L.

Hatékonyabb munkát vár a polgármester

A hóhelyzettel kapcsolatban tartott sajtó-
tájékoztatót Horváth István január 29-én 
a polgármesteri hivatalban. 

Elhangzott: az elvégzett munkálatokkal 
kapcsolatban a városvezetés korábban elé-
gedettebb volt, mint az idén, a hatékony-
ságot éppen ezért növelni kell a következő 
napokban mind az Alisca Terra, mind 
pedig a közmunkások részéről. 

Hóeltakarításra Szekszárdon 16 gép-
jármű áll rendelkezésre, amelyek csütör-
tök óta napi kétszer 12 órában 1200 km-t 
tettek már meg és közel 310 tonna szóró-
anyagot jutattak ki városszerte. A polgár-
mester megjegyezte: a hókotrók péntek 
délutántól jelentek meg a város utcáin, a 
géppark jól felszerelt és hatékony az utak 
takarításában, egyetlen út sem járhatat-

lan Szekszárdon. Hiányosságot Horváth 
István inkább a járdák takarítása terén 
vélelmezett, amelyek tisztításán péntek 
óta hetven ember dolgozik; negyven fő 
az Alisca Terra munkatársa, a többiek 
a város foglalkoztatásában alkalmazott 
közmunkások. A polgármester kijelentet-
te: legkésőbb vasárnapig elvárja a város-
vezetés, hogy járható és síkosságmentes 
legyen a város összes útja. A városban 250 
db sószóró anyagot tartalmazó edényt 
helyeztek ki, amely mennyiséget szerdai 
nappal még 25 edénnyel bővítették. 

– Senkit sem hagyunk magára – szö-
gezte le Horváth, hozzátéve: ha bárki 
segítségre szoruló nyugdíjasokról tud a 
városban, jelentse a polgármesteri hiva-
talban. Kitért ugyanakkor arra is, a város 

szeretné, hogy az üzletek tulajdonosai is 
részt vegyenek a síkosságmentesítésben. 
A polgármester egy 24 órán keresztül 
hívható telefonszámra is felhívta a figyel-
met (06 80/620 456), amelyen keresztül a 
lakosság tájékoztathatja a polgármesteri 
hivatalt, segítséget kérhet a hó- és síkos-

ságmentesítést illetően. A tájékoztatón 
Horváth István azt is közölte, a Szekszár-
don terjengő hírekkel ellentétben nem 
baleset, hanem műszaki probléma okozta 
a hétvégén történteket a jégpályán, ame-
lyet február 5-től újra fedetten használ-
hatnak a szekszárdiak.  Gy. L.
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„Négy Évszak” Rendezvényszervező Iroda
Lucska Edit

Elérhetőségeink:
Tel.: 06-20/5659-169, e-mail: gledco48@gmail.com

MÉLTÓSÁGTELJESEN BÚCSÚZNI SZERETTEINKTŐL!
POLGÁRI SZERTARTÁSOK, BÚCSÚZTATÁSOK, POLGÁRI SZERTARTÁSOK, BÚCSÚZTATÁSOK, 

TELJESKÖRŰ TEMETKEZÉSI ÜGYINTÉZÉS KÖZVETÍTÉSETELJESKÖRŰ TEMETKEZÉSI ÜGYINTÉZÉS KÖZVETÍTÉSETELJESKÖRŰ TEMETKEZÉSI ÜGYINTÉZÉS KÖZVETÍTÉSETELJESKÖRŰ TEMETKEZÉSI ÜGYINTÉZÉS KÖZVETÍTÉSE

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi 
Érdekszövetsége és a Tolna Megyei 
Vöröskereszt Nyugdíjas Alapszerve-
zete értesíti tagjait, hogy „Szociális 
üdülés nyugdíjas pályázók számára” 
a pályázathoz segítséget nyújtunk a 
Hunyadi u. 4. sz. alatt, hétfőn 8–12 
óráig, csütörtökön 8–10 óráig. 
Tagsági igazolványát kérjük minden-
ki hozza magával. Kérjük tagjainkat, 
hogy üdülési szándékát február 15-ig 
szíveskedjen jelezni.

„A befizetett tagdíjjal azonos értékű szolgáltatásokat kell nyújtanunk”

Az új Nemzeti Agrárkamara anya-
gi értelemben leginkább attól vált 
erőssé, hogy átkerült hozzá az ipar-
kamarától a teljes mezőgazdasági 
és élelmiszerfeldolgozó-ipar – nem 
csekély éves tagdíjfizetési kötele-
zettséggel. A kamarának az említett 
ágazatok felé is szolgáltatnia kell, 
amit a régi agrárkamarai struktúrá-
ban nem igazán lehet teljesíteni – 
tudja ezt az agrárkamara új vezetése 
is, s a téma a mostanság zajló megyei 
agrárkamarai fórumokon is rendre 
visszaköszön. Így volt ez a szekszár-
di alkalmon is, amelyre a szántóföldi 
növénytermesztés képviselői jöttek 
el azért, hogy Győrffy Balázs orszá-
gos elnöknek föltegyék kérdéseiket.

– A magyar tulajdonú illetve érdekelt-
ségű feldolgozóipar segítése, a még 
megmaradt kevesek megmentése, nö-
vekedési pályára állítása az agrárkor-
mányzatnál is prioritás, s ebben a ka-
marának is vannak feladatai – mondta 
lapunknak adott interjúban elöljáró-
ban a tavaly átalakult szervezet elnö-
ke. – Az ő számukra sokkal nehezebb 
olyan kézzelfogható szolgáltatásokat 
nyújtani, mint például az őstermelők-
nek a falugazdászi hálózaton keresztül. 
De azért vagyunk, hogy a felőlük érke-
ző kéréseket, problémákat meghallgat-
va megtaláljuk a megoldást.

– A kormányhivatalok illetékes 
szakigazgatási szervétől a kamarákhoz 
átkerülő falugazdászokkal, agrárkama-

rai tanácsadókkal, élelmiszeripari illetve 
vidékfejlesztési referensekkel együtt már 
képes lesz a kamara olyan komplex szol-
gáltatásokat nyújtani, amitől a többség 
úgy érzi: tényleg kapott valamit a befi-
zetett pénzéért cserébe?

– Igen, a befizetett tagdíjjal azonos 
értékű – szolgáltatásokat kell nyújta-
nunk, ezt várják tőlünk. Bár hozzá kell 
tenni, hogy az átalakulás során agrár-
kamaraként sok hatósági feladatot is 
kaptunk, amit a falugazdászokkal kö-
zösen kell megoldanunk. 

Az elnök az őstermelőkről szólva 
felhívta a figyelmet: ők a tagdíjért cse-
rébe már ingyen kapják meg azt kama-
rai igazolványt, amelyért eddig fizetni-
ük kellett, de további szolgáltatásokat 
is ugyanúgy térítésmentesen igénybe 
tudnak venni, mint bármely más tag.

– Miért jó a gazdának, ha szert tesz 
kamarai kártyára?

– A kártyával egy fokozatosan bővü-
lő, szolgáltató-értékesítő hálózaton belül 
kedvezményekre jogosultak a kamarai 
tagjaink, ezen túl pedig megpróbálunk 
számukra jobb kondíciókat kiharcolni.

– A szekszárdi fórumon egy felvetés-
re válaszolva azt mondta: megeshet, 
hogy az új agrárkamara szerződik egy 
komolyabb alkuszcéggel. 

– A jelenlegi felállásban igen komoly 
létszámú piaci szereplőket vonulta-
tunk fel, ugyanakkor a bankok, ahogy 
én látom, olyan nagyon nem örülnek 
nekünk, noha elég sok pénzt – mond-

hatni – szivattyúznak ki az ágazatból. 
Így nekünk is lehetnek elvárásaink, 
amiket esetleg érvényesíteni is tud-
nánk eddig nem volt kedvezmények 
kicsikarásával. De ennél is érdekesebb 
a biztosítási terület. Tudnának-e ne-
künk igen jó áron egy olyan komplex 
biztosítást ajánlani, amelyben szinte 
minden, a termésveszteség is benne 
van? Izgalmas kérdés, úgy érzem, ér-
demes lesz nekünk kezdeményezni.

– Miképpen próbál közvetíteni, segíte-
ni a termelő és a felvásárló – gyakor-
latilag a rendszerváltozás óta fennálló 
– érdekellentétének feloldásán? Min-
dennek ugye a közvélekedés szerint a 
termelők vesztesei. A dolog pikantéri-
ája, hogy a kereskedők egy része már 
kamarailag ide tartozik…

– Egy jogszabályváltozás azt céloz-
za, hogy a felvásárlók merjenek hatá-
ridős üzletet kötni, a kicsik érdekében 
pedig elértük, hogy ne a kockázatvál-
lalás teljes terhe mellett kelljen szerző-
dést kötniük. Ami a jövedelmezőséget 
illeti, most sem tudunk mást mondani, 
mint azt, hogy azt típusú gazdaszövet-
kezést, ami tőlünk nyugatabbra, olykor 
már kelet felé tekintve is létezik, itthon 
is végleg érdemben el kellene kezdeni. 
Ebben a kamara szerepe annyi lehet, 
hogy az erre vonatkozó jogszabályt 
úgy próbáljuk megváltoztatni, hogy 
még ösztönzőbb legyen azok számára, 
akik a termelés, de leginkább az érté-
kesítés terén erre az útra lépnének.
 B. Gy.

Figyelem!
Ezúton értesítjük az érintett intézménye-
ket és hirdetőinket, hogy a Szekszárdi 
Vasárnap lapzártája: hétfő 14 óra.

A lapzártát követően érkező anyagokat az 
aktuális héten bármilyen szempontból fi-
gyelembe venni már nem áll módunkban.

Továbbá értesítjük az érintetteket, hogy 
közlésre szánt anyagaikat az alábbi, 
tematizált e-mail címek valamelyiké-
re küldjék (pontos tárgymegjelöléssel), 
mert a lap eleddig egyetlen levelezője 
szinte az áttekinthetetlenségig telik, 
hétről hétre.
A jövőben tehát, a küldeményeket ér-
dembe venni kizárólag az alábbi pos-
tafiókokból tudjuk:

Közművelődési intézmények, 
programajánlók:

szekvasiskola@gmail.com

Borászattal kapcsolatos közlendők, 
információk:

szekvasbor@gmail.com
A fenti címekre érkező anyagokat Fekete 
László munkatársunk fogadja, rendszere-
zi és juttatja el a szerkesztőség számára.

Egyéb önkormányzati intézmények:
szekvasvaros@gmail.com

Civil szervezete, pártok:
szekvascivil@gmail.com

A fenti címekre érkező anyagokat 
Gyimóthy Levente munkatársunk fogad-
ja és juttatja el a szerkesztés számára.
Korábbi e-mail címünk továbbra is mű-
kődik, ám az odaérkező levelek köny-
nyen elsikkadhatnak.

Hirdetési szándékkal kizárólag a lapunk 
impresszumában szereplő munkatárs-
nőnket keressék, az ott feltünteett elér-
hetőségeinek egyikén.
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Az MSZP a korhatár alatti nyugdíjrendszer kidolgozását ígéri

,,A szocialisták egyetlen tollvonással elvették a 13. havi nyugdíjat” 
– reagált a helyi Fidesz 

Horváth Kálmán, a Fidesz szekszár-
di csoportelnöke reagált január 
27-én sajtótájékoztató keretében 
Harangozó Tamás és Korózs Lajos 
szocialista képviselők aznap váro-
sunkban elhangzott, nyugdíjasok-
kal kapcsolatos kijelentéseire. 

A sajtótájékoztató kezdetén Horváth 
Kálmán arra emlékeztetett: Harangozó 
Tamás most is, valamint 2008 és 2010 
között is a Gyurcsány-koalíció tagja, 
vezető politikusa volt. 

Mivel tudható, hogy kormányzásuk 
idején Gyurcsány és politikusai saját 
bevallásuk szerint is hazudtak reggel, 
éjjel és este, ezért gyakorlatilag most 
is ugyanez a politika várható tőlük, 
éppen ezért az MSZP-s képviselőjelölt 
által előadottakat a legmesszebbmenő-
kig visszautasítjuk – jelentette ki Hor-
váth Kálmán.

A szekszárdi csoportelnök kitért 
a 2002 és 2008-as időszakra is, ami-
kor elmondása szerint a szocialista 

kormányok nemcsak a társadalom, 
hanem a nyugdíjasok ellen is olyan 
intézkedéseket hoztak, amelyek az 
említett réteg létbizonytalanságát 
eredményezték. Amint azt megje-
gyezte: 2008-ban a szocialisták szinte 
egyetlen tollvonással elvették a 13. 
havi nyugdíjat, a 2002 és 2010 közötti 
nyolc évben pedig 15 esetben történt 
rezsiáremelés. Hozzátette: mindeköz-
ben valamennyien emlékezhetünk 
arra a mondatra, amely arról próbált 
mindenkit meggyőzni: nem lesz gá-
záremelés.

Horváth Kálmán arról is szólt, 
hogy e garnitúra a tizenötszörös rezsi-
díj-emelés mellett a vizitdíjat is beve-
zette. Amint arra felhívta a figyelmet: 
ha akkoriban nem lett volna a Fidesz 
által szervezett aláírásgyűjtés, illetve 
népszavazás, akkor 2008-at követően 
2010-ig megmaradtak volna a vizitdíjak 
és a kórházi díjak. 

A szekszárdi Fidesz csoportelnö-
ke a tájékoztatón hangsúlyozta: azt 

üzenik a nyugdíjasoknak, figyeljenek 
oda, hiszen megint elkezdődött a fél-
revezetésük, amelyből – mint mond-
ta – sem a nyugdíjasok, sem pedig 
a lakosság normálisan gondolkodó 
része nem kér. 

Az elmúlt napokban ismét össze-
állt a Gyurcsány-koalíció – jelentet-
te ki Horváth Kálmán, aki arról is 
beszélt, hogy a szocialisták, bár sok 
mindent megígérnek, ezen ígéreteket 
általában nem szokták beváltani. „Ha 
csak arra gondolunk, tervbe vették 
a nyugdíjak megadóztatását, illetve 
forgatókönyveket dolgoztak ki arra 
nézve, miként lehetne a nyugdíja-
sokat és a szegényebb néprétegeket 
megsarcolni” – hangsúlyozta a cso-
portelnök, majd leszögezte: A Fidesz 
ezzel szemben 2010-es kormányzása 
óta stabilizálta a nyugdíjakat, ame-
lyek emelése az infláció mértékével 
megtörtént az idei évben is. A cso-
portelnök kifejtette, a kormány idén 
2,4%-kal emelte a nyugdíjakat, amely 

összeget jelentős részben már meg 
is kapták a nyugdíjasok. Az emelés 
ugyanakkor nem csupán az öregségi, 
hanem a rokkantsági nyugdíjakat, il-
letve a rehabilitációs ellátásból élőket 
is érintette, így összesen mintegy 2 
millió 800 ezer fő részesült az eme-
lésben, amely átlagosan minimálisan 
2520 forintot jelentett. 

Horváth Kálmán a Fidesz elmúlt 
pénteken zajlott, kihelyezett frak-
cióülésének döntéseiről is beszámolt, 
ahol úgy döntött a Fidesz-frakció, 
hogy egy további, immár a harmadik 
ütemben megvalósuló rezsicsökken-
tést kezdeményez. A részletekről szól-
va elmondta, hogy 2013-ban bruttó 
20%-kal valósult meg a rezsicsök-
kentés, míg az idei évben a frakció azt 
indítványozza, hogy a gáz ára április 
elsejétől csökkenjen 6,5%-kal, majd 
szeptember 1-től az áram ára 5,7%-
kal, illetve a fűtési idény bevezetésével 
3,3%-kal mérséklődjön a távhő ára is. 

 Gy. L.

Ígéretekkel jócskán felszerelkez-
ve érkezett a helyi szocialisták 
Mikes utcai irodájába a hétvégi 
MSZP-kongresszus után Korózs La-
jos, a Gyurcsány–Bajnai-kormány 
egykori családügyi és szociális terü-
letekért felelős államtitkára, a párt 
elnökségi tagja.

Milliók élnek a létminimum alatt és 
fenyegeti őket a végletes leszakadás, 
továbbá százezres nagyságrendben 
vannak olyanok, akiknek „nincs napi 
háromszori betevője” – fogalmazott a 
sajtóeseményen Korózs Lajos a KSH 
és a Tárki adataira hivatkozva. Mint 
hangoztatta, hazánkban a szegénység 
nemcsak bővült, hanem mélyült is, 
egyúttal kijelentette: szerinte „olyan 
jövedelem-átcsoportosítás van az 
országban, amelyre az ötvenes évek 

óta nem volt példa”, s az Orbán kor-
mány a „gazdagokat hozza a lehető 
legjobb helyzetbe”, továbbá „ősbűn” a 
Fidesz-kormány által bevezetett egy-
kulcsos személyi jövedelemadó. 

A sajtótájékoztatón az is kiderült: 
a szocialisták kampányuk során sze-
retnének találkozni a nyugdíjasokkal. 
Mint elhangzott, az Orbán kormány 
a „nyugdíjasokat sanyargatja”, s gyen-
gült a szociális biztonság is, amelyre 
nem volt példa a II. világháború óta. 
Korózs az MSZP nyugdíjpolitikájáról 
szólva kijelentette, hogy mindenkinek 
visszaadják a nyugdíjjogosultságát, 
akinek korábban öregségi nyugdíjnak 
minősülő ellátást állapítottak meg, de 
ígéret hangzott el arra vonatkozóan 
is, hogy a véglegesen megrokkant és 
nem rehabilitálható emberek számára 
nyugdíjvédelmet biztosítanának.

A szocialisták elnökségi tagja úgy 
gondolja, több százezer ember került 
megalázó körülmények közé, miután 
minden korkedvezményes nyugdí-
jat megszüntettek, s a párt „ki fogja 
dolgozni a korhatár alatti nyugdíjak 
rendszerét”. 

Az MSZP át akarja tekinteni a 
veszélyeztetett szakmacsoportokat 
a korkedvezményes nyugdíj igény-
bevételéhez, de szakmai jegyzék ki-
dolgozását is tervezik, mindemellett 
fel akarják éleszteni a szerintük „a 
Fidesz-kormány által elsorvasztott” 
idősügyi tanácsot is, és egy idősügyi 
stratégia végrehajtását is vállalnák – 
tolmácsolta Korózs Lajos a szocialis-
ták ígéreteit.

A szombati MSZP-kongresszuson 
történt, Felcsút polgármesterére kö-
telet kérő bekiabálással kapcsolatos 

sajtóérdeklődésre, mely szerint az 
MSZP nem gondolja-e úgy, hogy bo-
csánatot kellene kérnie, Harangozó 
Tamás, a párt frakcióvezető-helyet-
tese azt válaszolta: ilyen bekiabálást 
az MSZP elnöke nem hallott, mint 
ahogy ő sem, aki pedig „nem mesz-
sze ült tőle”.

Azt is elmondta: amennyiben hal-
lott volna ilyen bekiabálást, megfelelő 
választ adott volna rá.

Harangozó Tamás a tájékoztatón a 
kérdés kapcsán a média képviselőihez 
fordulva felhívta a figyelmet arra: min-
denkit beperelnek, aki tényként állítja, 
hogy Mesterházy Attila bármilyen köte-
les beszédet hallott és azzal egyetértett. 
A szombati rendezvényen „nem ez tör-
tént”, a maguk részéről a témát lezártnak 
tekintik – közölte Harangozó. 

 Gy. L.

A Szekszárdi Vasárnap terjesztését 
2014. január 1-től a Magyar Posta Zrt. végzi. 

Kérjük kedves olvasóinkat, hogy kézbesítéssel  
kapcsolatos reklamációkkal 

ne kiadónkat illetve ne a szerkesztőséget  
keressék, hanem a postát!

PÁRTOK, EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK
FIGYELMÉBE

A Szekszárdi Vasárnap 2014. február 1-től
politikai hirdetést nem jelentet meg.

Kérjük az érintettek megértését.
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Decsi verbunkkal nyerte el a zsűri különdíját Huszárik Marci
Kétévente megrendezésre kerülő, 
nívós szóló néptáncversenyen ter-
mett babér Huszárik Márton, a Garay 
János Gimnázium tanulója, a Bartina 
Néptánc Egyesület fiatal táncosa szá-
mára – közölte szerkesztőségünkkel 
a nagy múltú szekszárdi intézmény.

Az Országos Ifjúsági Szólótáncverseny 
első fordulóját, az országos előváloga-
tást november utolsó hétvégéjén három 
helyszínen, 160 szólótáncos részvételével 
rendezték meg. Ennek százhalombattai 
helyszínéről Marci összesen ötven szó-
listával együtt jutott be a január 17-19. 
között Egerben megrendezett országos 
döntőbe. A verseny egy kötelező táncból 
– amely a tardoskeddi (Mátyusföld, ma 
Szlovákia) váskatánc volt – és egy sza-
badon választott produkcióból épült fel. 
Utóbbiban Marci „hazai” anyaggal sze-
repelt, decsi verbunkot táncolt, mellyel 
kiérdemelte a zsűri különdíját.

Marci már rutinos versenyzőnek szá-
mít, hiszen számos versenyen vett részt 
eredményesen. Mégis azt mondja: ez a 
verseny volt a legnehezebb, mert itt egy 
kategóriában kellett indulnia azokkal a 
táncművészeti szakközépiskolásokkal, 
akik önálló tantárgyként minden nap 
tanulják a néptáncot. 

Ez különdíj tehát igen nagy elismerés 
és szakmai siker a számára. A felkészí-
tésben részt vett Marci édesanyja, Hu-
szárikné Böröcz Zsófia és Sipos Gergő, 
valamint Tóth Zoltán, a Bartina Néptánc 
Egyesület táncpedagógusai – tájékozta-
tott a Garay János Gimnázium.

Erdélyi Z. János szívesen fordítja ismeretlen költők műveit

A hosszabb időre elszármazott, ám 
ízig-vérig szekszárdinak megmaradt 
költő-műfordító Erdélyi Z. János 
volt az Illyés Gyula Megyei Könyvtár 
vendége január 22-én, a Magyar Kul-
túra Napján. A beszélgetés apropója 
Gerhard Fritsch Az egyszarvú című 
könyve volt, mely a szekszárdi költő 
fordításában jelent meg nemrég.

A kötetbemutatón Elekes Eduárdné, 
az intézmény nyugalmazott vezető-
je köszöntötte és méltatta a könyvtár 
vendégét – akit a talán legjobb Ril-
ke-fordítóként aposztrofált –, a könyv-
tár igazgatója, Németh Judit pedig feli-
dézte az alkotó életútját, családjának a 
kultúrához fűződő viszonyát.

Az 1947-ben Debrecenben született 
Erdélyi Z. János családja ’51-ben ke-
rült Szekszárdra. A költő 42 éves kitérő 
után, 2009-ben hazaköltözött Szek-
szárdra: azóta leírta gondolatait a Béla 

király térről, a Vármegyeházáról, de 
szőlővel kapcsolatos témája is akadt. 

Erdélyi Z. János korábban fordított 
az expresszionista Georg Trackl-től, 
valamint a prózavázlatokat, színda-
rabokat író Thomas Bernhard mun-
kásságából is ültetett át magyarra 
szövegeket, sőt, a közismert gyógy-
növény-nagyasszony, Maria Treben 
egyes könyveinek magyar fordítása is 
az ő keze munkáját dicséri.

Fordítói „profilja” azonban való-
jában inkább a 20. századi német és 
osztrák költők művei felé irányul. 
Érdekes fordításai születtek a vissza-
fogott képalkotással bíró, rövid életű 
osztrák költőtől, Gerhard Fritschtől, 
akinek költeményeiből is szemezget-
tek a közönségtalálkozón. „Kongón 
zakatol a vonat a köd alagútjában 
(…) vele utazik minden, mit mon-
dani akartam” – A vonat című vers 

sorait Németh Judit tolmácsolásában 
hallhatták a jelenlevők, később Az 
arénában című költemény fordítása 
is elhangzott.

A műfordítóról az is kiderült, hogy 
nyugdíjas koráig mérnökként dolgo-
zott, s tervezői munka mellett fordí-
tott. Legfőbb kritikusa felesége – tud-
hatta meg a közönség.

Szó esett Erdélyi szóalkotási technikájá-
ról is: nem titok, hogy az eredeti szövegeket 
gyakran szó szerint fordítja le, s a versek 
mellé írja egy-egy adott műről alkotott 
elgondolásait. Stílusához legközelebb a 
század eleji expresszionizmus áll, e tekin-
tetben a már-már elfeledett, vagy kevésbé 
ismert osztrák alkotók műveiből szemez-
get legszívesebben. Úgy értékeli, az olyan 
költők, mint például Trackl, az expresszio-
nizmus létrehozói között voltak. 

1998 óta fordít verseket, 2013-ban, 
munkásságának legújabb hullámában 

az addig magyarba ültetett 150 vershez 
még közel ugyanennyit hozzáfordított. 
Erdélyi Z. János egyes fordításainak ki-
adását osztrák kiadó finanszírozza, de 
a Napkút Kiadóval is jó kapcsolatban 
áll, amely legutóbbi kötetét is gondozta. 

 Gy. L.
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Mészöly tele volt öregkori pátosszal…?
Már-már filozofikus magasságokat 
érintett a Mészöly Miklós Emléknap 
egyik délelőtti eseménye, amely 
Szörényi László irodalomtörténész, 
az MTA BTK Irodalomtudományi In-
tézetének tudományos tanácsadó-
ja és Nádas Péter Kossuth-díjas író, 
drámaíró között zajlott Ódor János, 
a Wosinszky Mór Megyei Múzeum 
igazgatójának moderálásában.

A Mészöly Miklóssal kapcsolatban 
sokszor nyers, rideg és atyáskodó stí-
lusban nyilatkozó tanítvány, Nádas 
Péter visszaemlékezését 67 őszétől 
indította, amikor még a neves alko-
tóról írt recenziókat, publikációkat. 
Mészölynek akkoriban tetszettek 
Nádas írásai, s kérte, keresse fel. Ő, 
hosszú tanakodás után elment hozzá 
a Városmajor utcai lakásába, s onnan-
tól kezdve barátságuk Nádas szerint 
„elszakíthatatlan lett” egészen a ’80-as 
évek közepéig, amikor Mészöly – Ná-
das szerint – „elhidegült tőle”. 

Szörényi László is a ’60-as évek végén 
ismerte meg Mészölyt. „Nála a beszél-

getések nagyon sokáig tartottak” – em-
lékezett vissza. Kitért rá: Mészöly olyan 
műfajokat keresett, amelyeket kevesen 
használtak a magyar írásbeliségben.

Nádas szerint az író baráti körben 
sokat mesélt a II. világháborúról, 
ugyanakkor a bajtársiasság egy olyan 
érthető, átélhető szeletébe ment bele, 
amely Nádas számára „nem volt kö-
vethető”. A tanítvány pozitívan véle-
kedett Mészölyről a tekintetben, hogy 
mindaz, amit az író szerint a társada-
lomban sematikus és tartalmatlan volt, 
azt elutasította. Mint mondta, a fiatal 
írók „sereglettek körülötte”, s nem 
okozott számára nehézséget, hogy a 
képességek különbözőségét éreztesse, 
ugyanakkor – ahogy azt megjegyez-
te – a beszélgetések során „minden 
emberrel megpróbált olyan messzire 
jutni, amilyen messze csak lehet.” 

Megtudhattuk, Mészölyt a Vá-
rosmajor utcai lakásán és kisoroszi fa-
házában is lehallgatta a kommunista 
hatalom, még a vécében is mikrofon 
volt elhelyezve. Nádas sajnálkozását 
fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy e 

lehallgatott beszélgetések hanganyagai 
nincsenek meg, hiszen például Samuel 
Beckettről hosszú hetekig vitatkoztak, 
de számos értékes diskurzust is újra 
lehetne hallgatni, amennyiben előke-
rülnének a lehallgatások felvételei. 

Nádas Mészöllyel való baráti viszo-
nya „mester és tanítvány viszony volt”. 
Aszkétaként alkotott, hosszú időre 
visszavonult a Porkoláb-völgybe. E vi-
selkedése – Nádas szerint – háborús él-
ményeire vezethető vissza. Nádas arról 
is szólt, Mészöly mindent rövidített és 
golyóstollal átírogatta, kvázi gyomlálta a 
szövegeit, ugyanakkor – szerinte – ezzel 
a módszerrel a prózai énjének egy fontos 
vonását, az elbeszélőt sikeresen „meg-
fojtotta”. A film vágásának technikája, a 
film mint metódus fontos volt számára, 
analitikus alkatú íróként tevékenykedett, 
szűkített, s alkotásainak csupán az ered-
ményét közölte – tette hozzá. 

Mészöly tele volt „öregkori pátosz-
szal”, szentimentális elemekkel, ame-
lyek „ki voltak hajlítva, csorbítva” – 
mondta Nádas Péter. A Mészöly-nap 
neves vendége azt is közölte: „a meste-

reket akkor kell elhagyni, amikor már 
mindent kifacsartunk belőlük, mint a 
citromból.” Hogy percre pontosan ez 
történt-e a Nádas-Mészöly viszony-
latban is, nem tudni, ám kétségtelen, 
hogy a célzások ez irányba mutatnak.  

Nádas a beszélgetés vége felé egy vi-
táról is szót ejtett, amelynek során Mé-
szölynek a zsidó-magyar együttélésről 
írt tanulmányait kritizálta, s – ahogy 
azt megjegyezte –, Mészöly ezen írását 
„az ő hatására írta át”.

Mészölynek hiába volt közvetítő 
szerepe a rendszerváltás előtti de-
mokratikus ellenzék pártjai között, s 
járt át Csoóri Sándorék körébe Viseg-
rádra, ahol a „magyar-zsidó együttélés 
gondjait” akarta megértetni, a dolog 
lényegét nem értette meg – vélekedett 
Nádas Péter, aki a beszélgetés végére 
egy rövid időre visszatért a méltatás-
hoz. Mészöly a Szekszárd-környéki 
nyelvet a legjobb műveiben jelenítette 
meg – jegyezte meg Nádas, aki úgy fo-
galmazott, hogy az író „maga volt az 
otthonosság”. 

 Gy. L.

Tizenegyedik alkalommal emlékeztek 
meg városunkban Szekszárd szülöt-
téről, a Kossuth-díjas Mészöly Miklós 
íróról. A születésének 93. évfordulója 
alkalmából tartott Mészöly-napnak 
a felújított Agóra Művészetek Háza 
adott otthont január 21-én.

Mészöly Miklós abban a 80 évben, amely 
megadatott számára, teljes életet élt, gaz-
dag szellemi hagyatékában pedig minden 
évben találunk valami újat, lélekemelőt. 
Az eltelt éveket visszaidézve Csillagné 
Szánthó Polixéna, az önkormányzat 
humánbizottságának elnöke kiemelte: 
emlékezetes volt, amikor a színpadon 
megjelentek Mészöly Miklós versei, de 
a díjátadók, az író nevével fémjelzett 
vers- és prózamondó verseny, továbbá az 
irodalmi beszélgetések a Babits utcában 
található Irodalom Házában, vagy éppen 
a Mészöly Miklós Magasiskola rendez-
vénye az alkotó egykori Porkoláb-völgyi 
tanyájánál is felemelő pillanatokat adott.

A következőkben Baranyai Lász-
ló író, az egyesület megbízott titkára 
méltatta a szekszárdi programszerve-
zés változatosságát, s emlékezett meg 
Fogarassy Miklós tavaly elhunyt iro-
dalomtörténészről, a Mészöly Miklós 
Egyesület korábbi titkáráról. Őt egy ko-
rábbi Mészöly-díjazott, Szkárosi Endre 
követte, aki Fogarassy életművéből 
idézett fel néhány figyelemre méltó, ki-
adatlan szemelvényt, melyek között egy 

történet az alkotó családjának 1951-es, 
a fővárosból egy kényszer-befogadó ku-
lák házába történt kitelepítéséről szólt.

A rendezvényen Ódor János, a Wo-
sinszky Mór Megyei Múzeum főigaz-
gatójának moderálásában „Mészöly 
Miklós, az Író, a Mester és az Ember” 
címmel Nádas Péter íróval, az egyko-
ri Mészöly-tanítvánnyal beszélgetett 
a Mészöly Miklós Egyesület elnöke, 
Szörényi László irodalomtörténész. 

A beszélgetést a Mészöly Miklós 
Emlékplakett átadása követte. A ren-
dezvény moderátora, Pócs Margit 
hangsúlyozta: míg az elmúlt tíz év fo-
lyamán az emlékplakettet magánsze-
mély vehette át Szekszárd Megyei Jogú 
Város polgármesterétől, addig az idén 
egy közösség számára, a PAD Irodalmi 
Művészeti és Kulturális Egyesületnek 
ítélték oda az elismerő címet.

A díjat Csillagné Szánthó Polixéna 
adta át Jankovics Zoltánnak, a PAD fo-
lyóirat szerkesztőjének, majd az egye-
sület részéről Dicső Zsolt mondott 
köszönetet az elismerésért. A Mészöly 
Egyesület döntése alapján az idén a 
Csokonay-, József Attila- és Déry Ti-
bor-díjas Borbély Szilárd író, költő 
érdemelte ki a Mészöly Miklós-díjat, 
amelyet Jankovics József irodalomtör-
ténész laudációját követően Szörényi 
Lászlótól vehetett át 2013-ban megje-
lent életrajzi fikciós prózakötetéért, a 
Nincstelenekért.  Gy. L.

Borbély Szilárd az idei Mészöly-díjas
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580, 
web: www.diaketkeztetes.net

A menü ára: 830 Ft. Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap február 3-tól február 7-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

február 3. február 4. február 5. február 6. február 7.

„A”

Tárkonyos 
sertésraguleves

Vegyes 
zöldségleves

Húsgombóc-
leves Kar� olleves Csontleves

Diós táska
Debreceni 

tokány,
tészta

Parajfőzelék,
főtt tojás, sült 

virsli, kivi

Csirkemáj 
rizottó,

káposztasaláta

Rántott 
sertésborda, 

burgonyapüré,
vegyesvágott

„B”

Tárkonyos 
sertésraguleves

Vegyes 
zöldségleves

Húsgombóc-
leves Kar� olleves Csontleves

Káposztás kocka, 
alma

Rácos 
harcsa� lé

Sólet,
füstölt tarja,

kivi

Bacon-sajtos 
csirkemell, pirított 

burgonya,
káposztasaláta

Bolognai 
spagetti

„C”

Csurgatott 
tojásleves

Vegyes 
zöldségleves

Húsgombóc-
leves Gulyásleves Csontleves

Tejszínes gombás 
csirkemell,
párolt rizs

Keleti csirkeszárny
párolt rizs,

csemege uborka

Kapros pulykara-
gu, tészta,

kivi

Aszalt 
gyümölcsös 
kalácsfelfújt,
vaníliasodó

Rakott 
zöldbab

Téli lábbeli akció
január 30-tól a készlet erejéig!

1-et fi zet, 1 olcsóbbat
ajándékba vihet!

 
Szekszárd, Augusz I. u. 9-11.

Nyitva: H-P 9-17 óráig,
Szo. 9-12 óráig

Társastánc tanfolyam
felnőtteknek

Február 7-től,
péntekenként

a Szent László TISZK
(volt 505-ös)

„B” tornatermében 19.30-tól 21 óráig.

Tánctanár: Orbán Ferenc
Telefon: 20/980-77-52

E-mail: oferi65@gmail.com
info@gemenctancsportegyesulet.hu
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Baptista „Esély”
Szakképző Iskola
7100 Szekszárd, 
Tartsay ipartelep 3.
OM: 100520

Iskolánk a 2014/15. tanévben az alábbi képzések 
indítását tervezi 3 éves képzési idővel.

Várjuk a 8 általánost végző, a más középiskolát kezdő, de váltani akaró, 
vagy középiskolát végző 14-21 év közötti � atalok jelentkezését.

Jelentkezés:
Általános iskolai tanuló az iskolában 
rendszeresített jelentkezési lap első 

helyén, és az oktatási intézménynél sze-
mélyesen, illetve a 16 év fölötti tanuló 

oktatási intézményünkben.

Gyakorlati képzés a „Mester” Szakképzési, 
Átképzési, és Szolgáltató Kft-nél bizto-
sított, a Szekszárd, Tartsay Ipartelep 3., 

és a Bonyhád, Rákóczi u. 84. sz. alatti 
tanműhelyeiben.

Hiányszakmába felvételt nyerők
10-30.000 Ft iskolai ösztöndíjban részesülnek.

Faipari szakmai képzés:

Asztalos 01

Gépészeti szakmai képzés:

Épület-, és szerkezetlakatos 05

Juttatások a törvényben előírtak szerint. (Ösztöndíj, munkaruha, szerszám-, és géphasználat.)

Könnyűipari szakmai képzés:

Női szabó 06

Építőipari szakmai képzés:

Ács 02
Kőműves és hidegburkoló 03
Festő, mázoló, tapétázó 04

További felvilágosítás az iskola titkárságán személyesen, vagy a 74/511-743 telefon-
számon. Az iskola és a gyakorlati képzőhely előzetes egyeztetés után megtekinthető 

munkanapokon 8.00 és 14.00 óra között. Az általános iskolai jelentkezési lap 
kitöltésétől függetlenül regisztráljon iskolánkban is!

Sikert sikerre halmoz a szekszárdi énekesprodukció

Immár második alkalommal aratott 
nagy sikert városunkban két ifjú 
énekestehetség: elsőként tavaly 
áprilisban, a Babits Mihály Műve-
lődési Ház ideiglenes épületének 
kisszínpadán, utóbb pedig novem-
berben, a megújult, kitűnő hang-
technikával felszerelt Babits Mihály 
Kulturális Központban várták őket 
a szinte teljesen megtelt széksorok. 

A Szekszárdi Vasárnap a fellépések 
kapcsán beszélgetett Radnai Erzsé-
bet és Kovács Gergő énekes szólis-
tákkal, a műsor ötletgazdáival, akik 
előadásuk címéül egy két világhábo-
rú közötti sláger címét választották: 
Szívemben bomba van. 

A dalról és az egykorú szerzemé-
nyekről általában elmondható, hogy 
másodvirágzásukat élik, hiszen a 
neves hazai zenészekből verbuváló-
dott Budapest Bár produkció révén 
is újra hallhatók.

A két szekszárdi fiatal műsorának 
rendkívül változatos repertoárja 
azonban túlmutat az említett alkal-
mi formáció előadásán: duettjük a 
musicaltől a kuplékon, az operetten 

keresztül a sanzonig és a népszerű 
örökzöld slágerekig bezárólag szám-
talan műfajban megvillantja tehet-
ségét a közönség nem kis örömére. 

A fiatal előadóművészek úgy ér-
zik, az igényes szórakoztatás terén a 
kuplék, csakúgy, mint az operettek 
hiánycikknek számítanak manap-
ság, ám kétségtelenül igény mutat-
kozik e műfajokra.

Erzsébet és Gergő műsorának 
sokszínűségét mi sem bizonyítja 
még jobban, mint hogy a klasszikus 
áriairodalomból is merítettek, így 
felcsendült Offenbach Hoffmann 
meséiből a híres Barcarola, sőt, még 
Verdi Traviatájából is bemutatták a 
közismert Pezsgő-áriát.

– Négy-öt stílusból áll össze a 
koncertünk, amelyhez olyan ben-
nünket is jellemző címet szerettünk 
volna választani, amely fiatalossá-
got, lendületességet is tükröz a kö-
zönség felé – jegyezte meg Radnai 
Erzsébet.

– Áprilisi nagy sikerű koncer-
tünket követően többen is jelezték: 
szeretnék, ha lenne folytatás – tette 
hozzá már az elmondottakhoz Ko-

vács Gergő. Az eredmény: újabb 
nagy siker és közel teltház a felújí-
tott Babits Kulturális Központ szín-
háztermében.

– Mindketten más-más műfajban 
mozgunk: Erzsó komolyzenei téren 
van otthon, én pedig a Tücsök klub 
révén 17 évig énekeltem könnyűze-
nét és musicalt. A műsor zenei ívét 
ennek alapján próbáltuk érdekessé 
tenni – taglalta az előzményeket 
Kovács Gergő, aki a városban meg-
annyi előadást tudhat már a háta 
mögött, nemrég a Karácsonyváró 
programsorozatban lépett fel három 
alkalommal is.

A formáció hölgytagjáról keve-
sebbet tudtunk ezidáig, bár több 
önálló komolyzenei koncert is van 
már mögötte. 

Amint az kiderült, Lang Ottilia 
növendékeként kezdett el énekelni 
2003-ban, s mára már Budapesten 
az Artis Vox Opera Stúdió növendé-
ke, Hűvösvölgyi Ildikó színművész-
nő segítségével pedig a színészmes-
terségben is bontogatja szárnyait. 

– Egymás műfajában is jól érez-
zük magunkat, így kompromisszu-

mok árán, de sikerült a végleges mű-
sortervet kialakítani – jegyezte meg 
a fiatal hölgy. Azt is elárulta, hogy 
tavaly januártól egészen novembe-
rig próbáltak a zenés produkcióra, 
annak minden egyes részelemét 
közösen „ötletelték ki”. Így került 
be műsorukba a Bartina Néptánc-
együttes, a Tücsök Zenés Színpad, 
továbbá Lányi Péter zongoramű-
vész is, aki a kuplédalok ötletadója 
is volt. 

Az énekesek a 26 darabból álló, 90 
perces produkcióban a drámaibb, lí-
raibb hangvételű musicalekkel indí-
tottak, majd a kuplés egység, végül 
pedig pörgős operettslágerek kerül-
tek sorra. 

Az igényes műsort táncos betétek 
színesítették, a világítás ugyanakkor 
egyfajta „revühangulatot” árasztott 
a teremben.

Részletek ugyan egyelőre nem is-
mertek, de annyit a művészek már 
elárultak a Szekszárdi Vasárnapnak, 
hogy folytatását tervezik a sikerszé-
riának – sokak örömére...

 Gy. L.
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Január 26-ai rejtvényünk megfejtése: William Butler Yeats

EVANGÉLIUM

Február második hete a házasság hete, 
már évek óta széles körben megem-
lékezünk róla. Ezért most egy kicsit 
gondolkodjunk el, mikor boldog egy 
házasság?

Ha a házastársak el tudják fogadni 
egymást olyannak, amilyenek. 

Fontos, hogy a fiatalok, amikor há-
zasságra készülnek, akkor tisztában 
legyenek egymás jó és rossz oldalá-
val. Az álom lenne, ha valaki olyan 
valakiről álmodozna, aki hibátlan. 
Ilyen ember nincs, mindenkinek 
van jó és rossz oldala, az együttjárás, 
vagy a jegyesség alatt ezekre a jó és 
rossz oldalakra kell odafigyelni, és 
ha több a kifogás a másikkal szem-
ben, mint a jó tulajdonság, akkor 
nem szabad belemenni egy életre 
szóló házasságba, mert egy életen át  

nem lehet kibírni a másik hibáit ak-
kor, ha nem szeretem teljes szívből. 

Ezért fontos a házasságnál az, hogy 
szeretetből, vagy másképp mondva 
szerelemből házasodjanak a fiatalok, 
és ez most nem egyfajta érzelgősséget 
akar jelenteni, hanem azt, hogy az én 
szeretetem olyan a másik felé, hogy 
döntöttem, és már tovább nem kere-
sek, mert megtaláltam az igazit.

Tehát itt kell igazából megalapozni a 
házasságot. Talán azért van manapság 
olyan sok válás, mert a fiatalok össze-
keverik a szerelmet a szexualitással, és 
erre már akkor döbbennek rá, amikor 
már késő.

A családi életre sokkal jobban föl 
kellene készülni, mint ahogy manap-

ság fölkészülnek a fiatalok. Igazából 
csak mi, az egyház foglalkozunk a 
házasságkötés előtt fiatalokkal, hogy 
felvázoljuk nekik a boldog családi élet 
titkát.

Amit az iskolában hallanak felvilá-
gosítás címén, az nem arra megy rá, 
hogy a családi életet megalapozza, 
hanem kimerül abban, hogy hogyan 
és mit kell tenni ahhoz, hogy egy 
párnak ne szülessenek gyermekei, és 
az igazából csak a testi vonatkozással 
foglalkoznak.

A legvégén egy gyakorlati tanácsot 
szeretnék adni, amit talán mindenki 
tud használni mindenféle kapcsolat-
ban: a házasok egymás között, de a 
szülők és a gyerekek egymás között 

is használhatják. Ebből Ferenc pápa 
mondott hármat Szentcsalád vasár-
napján a Szent Péter téren összegyü-
lekezett tömegnek, a negyediket én 
tettem hozzá. Így hangzik: Kérlek, 
köszönöm, bocsáss meg és megbo-
csátok.

Ha ezek kommunikációnkban vé-
rünkké válnak és ezeket a szavakat 
természetesen és nem mesterkélten 
tudjuk használni a hétköznapi és csa-
ládi életünkben, akkor észrevehetjük, 
házasságunk, családunk boldogabb 
lesz. Ez a szeretet irányítsa életünket, 
hogy már boldogok legyünk itt a föl-
dön és ezzel megalapozzuk az örök 
boldogságunkat a mennyben. 

Ámen. 

 Bacsmai László
 plébános

Holtomiglan, holtodiglan és 
nem untomiglan, untodiglan

Szerelmesek Napja Szekszárdon
Program:
2013. február 14. (péntek)
18.00 óra: dr. Gorove László orvos és di-
akónus, jegyesoktatás-vezető és felesé-
gének „Egészséges párkapcsolat, egész-
séges család” című előadása, amelyre 
az idei jegyeseket is várjuk. Helyszín: 
Babits Mihály Kulturális Központ.
19.00 óra: A Kulturális Központtól 
felvonulás a Béla király térre. A me-
net vezetésére hívjuk azokat a házas-
párokat, akik 2013-ban-ban kötöttek 
házasságot és azokat, akik a 2014-es 
évben kerek házassági évfordulóju-
kat ünneplik. A felvonuláson muzsi-
kál a Bartina zenekar.
19.30-tól Demonstráció a házasságban 
elköteleződésért a Béla király téren.
Köszöntőt mond: Bacsmai László plébá-
nos, a Pécsi Egyházmegye Családpasz-
torációs vezetője. Rendező: Halász Háló 
Egyesület Támogató: Pécsi Egyházme-
gye, Babits Mihály Kulturális Központ.

Szeretettel várunk minden
érdeklődőt!

A Gyöngysor Alapítvány 
a személyi

jövedelemadóból befolyt 
120.433 Ft-ot

az idei évben is a missziónkban 
vállalt

feladatainkra, és a tőlünk 
segítséget

kérők javára fordítja.
Felajánlásaikat ezúton is 

megköszönjük!

Adószámunk: 18867961-1-17
Tisztelettel: Gyöngysor Alapítvány
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGARENDSZER 2014-ES VÁLTOZÁSAIRÓL
A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezésében január 21-én került sor a 2014. évi érettségi vizsgákkal kapcsolatos tájékoztató fórumra. Az esemény részt-
vevői a megye tankerületeinek,- és középiskoláinak igazgatói, valamint a kormányhivatal érettségivel foglalkozó kormánytisztviselői voltak. Pongrácz László, 
az Oktatási Hivatal Köznevelési Programokért Felelős Főosztályvezetője az érettségi vizsgákkal kapcsolatos változásokról, valamint az érettségi vizsgák és a 
felsőoktatási felvételi követelmények kapcsolatáról tartott előadást. 

Az érettségi vizsgákat 2014. január 1-jétől érintő változások a következők:

Előrehozott vizsga
Előrehozott érettségi vizsgát a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május–júniusi vizsgaidőszakában lehet tenni, és 
csak magyarországi középiskolában tanított idegen nyelvekből és informatikából. (Tehát 2014-től az október-novemberi vizsgaidőszakban nem lesz lehetőség 
előrehozott érettségi vizsgára jelentkezni.)
A sikertelen előrehozott érettségi vizsga vagy a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőzően tett sikertelen szintemelő érettségi vizsga esetében, 
az adott vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára legkorábban csak a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában lehet majd jelentkezni.

Szintemelő vizsga
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 9. § (6) bekezdésének 2014. január 1-jétől hatályos rendelkezése 
alapján, a szintemelő érettségi vizsga az egyes vizsgatárgyból a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első 
alkalommal történő megismétlését jelenti. A tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt szintemelő érettségi vizsgát 
a 12. § (1) bekezdésében meghatározott magyarországi középiskolában tanított idegen nyelvekből, továbbá informatikából lehet tenni.
Az idézett jogszabály annyit rögzít, hogy a tanulói jogviszony alatt és a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt, szintemelő érettségi vizsgát csak 
informatikából és magyarországi középiskolában tanított idegen nyelvből lehet tenni. Ha az utolsó évfolyamos tanuló minden tantárgyból befejezi az utolsó 
tanévet, rendelkezik még tanulói jogviszonnyal, és a középiskolai tanulmányait is teljesen befejezte, tehát nem vonatkozik rá az a megkötés, hogy csak informa-
tikából és magyarországi középiskolában tanított idegen nyelvből tehet szintemelő érettségi vizsgát, így bármelyik vizsgatárgyból megteheti ezt. Tehát a fentiek 
értelmében 2014. január 1-jét követően, a május-júniusi vizsgaidőszakban bármelyik vizsgatárgyból lehet szintemelő érettségi vizsgát tenni, de csak abban az 
esetben, ha a vizsgázó középiskolai tanulmányait a vizsgaidőszak kezdete előtt sikeresen befejezi (azaz az év végén nem bukik meg egyetlen tantárgyból sem).

Vizsgatárgyak 
A 2013/2014. tanév május–júniusi vizsgaidőszaktól kezdődően az utazás és turizmus választható közismereti vizsgatárgyból csupán az öt (kötelező és köte-
lezően választandó) vizsgatárgyon felüli, szabadon választott (hatodik) vizsgatárgyként tehető érettségi vizsga.

2013. október-novemberi vizsgaidőszaka volt az utolsó, amikor a német,- a horvát,- valamint a szlovén nemzetiségi nyelv vizsgatárgyakból érettségi vizsgát 
lehetett tenni. 2014. május-júniusi vizsgaidőszakától a nemzetiségi nyelvet tanulók az adott nemzetiség nyelvéből, mint idegen nyelv (német nyelv, horvát nyelv, 
szlovén nyelv) vizsgatárgyból jelentkezhetnek érettségi vizsgára. Előfordulhat, hogy bár a vizsgázó számára német,- vagy horvát,- vagy szlovén nemzetiségi 
nyelv vizsgatárgyból valamely korábbi vizsgaidőszakban engedélyezték a pótló vagy javító vizsga letételét, ennek ellenére a vizsgatárgyak megszűnése miatt, 
ezekből a vizsgatárgyakból már nincs lehetőség a pótló vagy javító vizsga letételére.
A középszintű szóbeli érettségi vizsgán a nemzetiségi nyelvet tanulók számára készített tételsorba - az intézmény pedagógiai programja alapján - a nemzetiségi 
nyelvoktatás részét képező nemzetiségi ismereteiket is be kell építeni.

Az akkreditált érettségi vizsgatárgyakból a 2014. október–novemberi vizsgaidőszakban lehet utoljára érettségi vizsgát tenni, ezt követően erre már nem lesz 
lehetőség.

Vizsgadíjak
Az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsgáért, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony 
fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgáért, a korábbi előírásoknak 
megfelelően vizsgadíjat kell fizetni.

A fizetendő vizsgadíj összege (minden évben változó):
Ha a jelentkező vizsgajelentkezését egy kormányhivatalba nyújtja be, a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2014-ben 15.000.- Ft).
Az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának 
megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2014-ben 25.000.- Ft).

Jelentkezés
A jelentkezési határidő a 2014. május-júniusi vizsgaidőszak esetén február 15. (február 15. szombatra esik, ezért a jelentkezési határidő február 17.). 
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Öt nagy győzelmük mellé most bronz jutott a szekszárdi kosaraslányoknak

Nagyon készültek az Atomerőmű 
KSC Szekszárd minőségi utánpót-
lását képező, ezúttal I. Béla Gimná-
zium képviseletében pályára lépő 
szekszárdi kosaraslányok a paksi 
középiskolás diákolimpiára. Mint 
ismeretes, tavaly a Szabó Noémi 
edző-gardírozta szekszárdi kosa-
raslányok győztek a diáksport leg-
rangosabb hazai seregszemléjén.

A sportdiplomáciai lobbinak köszön-
hetően szűk másfél évtized leforgása 
alatt immár ötödször sikerült Paksra 
hozni a sportág országos diákolimpi-
áját. Mindez elsősorban a szekszárdi 
lányok miatt alakulhatott így, miután 
a legjobb nyolcba éppen csak beférő 
paksi középiskolás fiúknak (Energe-
tikai Szakközépiskola – ESZI) nem 
lehettek vérmes reményeik.

A csütörtöktől vasárnapig tartó ver-
senyen a lányok az „átlagcsapatokat” 
meggyőző fölénnyel győzték le most is 
(a Nyíregyházát 61-20-ra, a Miskolcot 
64-24-re, a Nagykanizsát 53-12-re), – s 
így érkeztek el a szombat esti elődön-
tőig. Az ellenfél a soproni gimnázium 
volt. A Szekszárd csapatában olyan 
tehetségek álltak pályára, mint a két 
Studer-lány, Zsuzsa és Ágnes, valamint 
Simon Anikó.

Bizonyítja a lányok erősségét a 
soproni edző, Horváth József a trió 
kikapcsolására irányult védekezési 
alaptaktikája is, amihez megvolt a 
kellő játékoskeret: négy-öt olyan, ko-
saras mércével nézve is magas ember 

lépett közöttük pályára, amilyenből a 
mieinknél legföljebb egy van. Ám ha a 
szekszárdi leánytrió bármelyike hozza, 
amit valójában tud, nos, a soproni Ber-
zsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium 
diákjain talán még az öltözőbeli ima 
sem segíthetett volna…

Csakhogy nem ez történt. Az ez-
úttal is jól egy-az-egyező szekszárdi 
kulcsemberekre időben állt rá a gyű-
rűt olykor nagyon takaró, roppant 
szervezett, motivált soproniakból álló 
csapat, s kénytelen volt elkönyvelni 
a szekszárdi szülőkből álló B-közép, 
hogy a dobások rendre célt téveszte-
nek. Az ellenfél úgy nyolcvan százalék-
ban leszedte a lepattanókat is, ennél-
fogva jóval többet volt náluk a labda, 
többet támadhattak a nehezen vissza-
rendeződő szekszárdiakkal szemben. 
Dobásbiztonságban, mint kiderült, 
nem sokkal múlták felül a szekszárdi 
betlizőket, de sikeres dobások tekinte-
tében azért bőven a húsz százalék fölé 
kerültek.

Vártuk a szünet után, hogy a mínusz 
tizenkettőből előbb-utóbb egál lesz, 
de nem következett be a hőn óhajtott 
fordulat. Jól látszott, hogy távoli trip-
lák, illetve duplák nélkül szép lassan, 
de biztosan elmegy a meccs – és vele 
együtt a másnapi finálé is. Pedig akar-
tak és odatették magukat a szekszárdi 
kékek, de a pontok helyett inkább a 
személyik szaporodtak. El is vesztette 
testvérpár-agytrösztjét az I. Béla Gim-
názium, miután a zárópercekre mind-
két Studer-lány kipontozódott. 

Ám volt kellő tartás és kurázsi a 
csapatban így is. Az első félidőt ellé-
becoló Simon Anikó érezhette, hogy 
van némi restanciája a közösséggel 
szemben: jó néhány percre vállá-
ra vette a csapatot, indított, dobott, 
szerelt, lepattanózott – egyszóval el-
lenállhatatlan volt. S ez hatott a töb-
biekre, a dolgukat addig is tisztessé-
gesen végző kiegészítő emberekre. A 
hiányolt triplák is megérkeztek, Bari 
Krisztina remek tempódobásai révén 
55-51-et mutatott már az eredmény-
jelző – mindenki felszisszent a csar-
nokban. A B-közép dobosa is megad-
ta a külső segítséget a lányoknak... De 
nem! Van annyira jó ez a SMAFC-ból 
és a Soproni Darazsakból jól összera-
kott diákcsapat, hogy amikor nagyon 
kell, bedobja – például – a faultok 
után járó jogos büntetőket. Ellenben 
a felzárkózás kritikus időszakában 
hat szekszárdi büntetőből mindössze 
egy pont születik...! Egy újabb játék-
beli faktor a soproniak mellett. Szabó 
Noémi edző nem tehetett mást, mint 
gratulált az okkal elégedett edzőkol-
legának, miközben sírással küszködő 
lányainkat mintegy varázsütésre el-
nyelte az öltöző…

– A gyenge dobóteljesítményünk-
re még úgy sem találok magyaráza-
tot, hogy ez a Sopron szerkezetben, 
magasságban, dinamikában messze 
erősebb csapat nálunk – értékelte a 
meccset Szabó Noémi. – Az a bosz-
szantó, hogy az előzmények ellenére 
akár győzhettünk is volna. Abszolút 

megérdemelt a soproniak 70–63-as 
győzelme. Jól váltották a védekezési 
formációkat, a zónával a mi erőssé-
günket, az általában sikeres távoli do-
básokat hatástalanították. Egyébiránt 
az egész tornán nem úgy céloztunk 
kintről, mint az tőlünk elvárható, 
de a gyengébb kaliberű csapatok el-
len ezt elbírtuk. Meggyőződésem, 
hogy a meglévő fizikális különbségek 
okán más felállás sem vezetett volna 
eredményre, akár az emberfogásos 
védekezésről, akár a zónával kom-
bináltról beszélünk – tette hozzá az 
Atomerőmű KSC Szekszárd után-
pótlás-szakágvezetője, Szabó Noémi, 
akinek ezen a tornán az I. Béla Gim-
názium testnevelője, Vecsési Klára 
volt a segítője.

Végül bronz jutott a szekszárdi ko-
saraslányoknak az öt nagy győzelem 
mellé, merthogy a Nyíregyháza re-
ménye csak az első félidőig élt. Aztán 
búfelejtőként összekapták magukat 
a lányaink, s a két csapat közötti kü-
lönbséget még nem is teljesen szim-
bolizáló 70-49 különbségű szekszárdi 
győzelem került a jegyzőkönyvbe. 

A csapat legjobbjának az öt mér-
kőzésen nyújtott, kiegyensúlyozott 
teljesítménye alapján Árvay Júliát je-
lölte a csapat edzője, ám a megbízható 
csapatemberek közül Bari Krisztinától 
is láttunk olyan megvillanásokat, amik 
magukban hordozzák az élvonal lehe-
tőségét is. A juniorkorú játékos már 
tavaly is részese volt a diákolimpiai 
győzelemnek; lapunknak elmondta: 
sorsa a továbbtanulástól függ. Ugyan a 
kosárlabdában is vannak tervei, de ah-
hoz sok mindenben kell még fejlődnie 
testtömegben, izomzatban egyaránt – 
mondta. 

A paksi szervezők, összedolgozva 
a Tolna Megyei Diáksport Tanáccsal, 
mint mindig, most is kitettek magu-
kért. A jó szervezés bizonyítéka volt 
nem csak a négynapos torna hangula-
ta, hanem egyebek mellett a megnyi-
tóünnepség színvonala, a szokásosnál 
gazdagabb díjazás és az eredményhir-
detés is.

 B. Gy.

Igazolva látszik, hogy felnőtt egy 
újabb sokra hivatott női kosaras-
generáció Szekszárdon: képviselői 
közül többen már a szekszárdi fel-
nőtt nagycsapatnál készülnek, mi 
több: Studer Zsuzsa és Simon Anikó 
2013-ban a nagycsapatban is bemu-
tatkozott, de Árvay Júliának is jutott 
néhány perc egy-egy meccsen a fel-
nőtt NB I-es, A-csoportos csapatban.
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KOSÁRLABDA. 
Az Atomerőmű KSC Szekszárd női NB 
I-es A-csoportos együttese nem csak 
idegenben, hanem hazai pályán is le-
győzte egyik nagy riválisát, az MTK 
Budapest csapatát a bajnokság alapsza-
kaszának utolsó előtti, hét eleji mér-
kőzésen 90-79-re. A szekszárdi csapat 
szerb irányító-bedobója, Maja Scsekics 
párját ritkítóan jó játékkal rukkolt elő: 
38 pontot szerzett és az IBM-pontok 
tekintetében a kuriózumnak számító 
50 egységet érte el a szekszárdi mérkő-

zésen. Az alapszakasz második helyére 
is esélyes KSC Szekszárd a jövő héten a 
Zalaegerszegi NKK otthonában zárja a 
bajnokság első körét. 

TEREMÍJÁSZAT. 
Megkezdődött a kvalifikációs ver-
senysorozat az országos bajnokságra: 
hét fordulót rendeznek országszerte. 
Az első fordulóra Marcaliban került 
sor, ezen 73 íjász vett részt, köztük a 
Tolnai Tájak Íjászegyesület (TTÍE) 
versenyzői is. A hét induló közül az 

egyesület négy versenyzőjének, Ale-
xandra Maneának, Mezei Ádám Lász-
lónak, Kornóczy Péternek és ifj. Bóka 
Lászlónak máris sikerült megszereznie 
az indulási jogot a téli időszak legran-
gosabb versenyére. A ponthatárok igen 
magasak voltak a kétszer háromszor 
tíz lövéses versenyen. Nem kvalifikált, 
de megnyerte a saját kategóriájában a 
versenyt a TTÍE íjászai közül Kovács 
Gábor Zsigmond, míg Kerner Bálint 
második lett. 

ASZTALITENISZ.
Tolnán rendezték meg a megyei ser-
dülő és újonc egyéni bajnokságot. A 
szekszárdi versenyzők az alábbi jobb 
eredményeket érték el: Leány újonc – 
1. Szilasi Nóra. 2. Kozári Tamara…, 4. 
Varga Janka, 5. Fáth Panna Lilla. Serdü-
lők – …2. Kozári Tamara, 3. Varga Jan-
ka, 4. Szilas Flóra, 5. Varga Petra, 6. Fáth 
Panna Lilla. Fiú újonc – …5. Gyalus 
Bence. Serdülők – 1. Béregi Dávid.
 B. Gy.

SPORTMIX

Beomlott a jégpályát fedő sátor

Szerencsére senki és semmi nem sé-
rült meg a szombat hajnalban történt 
műszaki probléma következtében. Az 
üzemeltető Szekszárdi Víz- és Csa-
tornamű Kft. szakemberei a területet 
azonnal áramtalanították és megszer-
vezték annak őrzését, hogy illetéktelen 
személyek ne veszélyeztessék a bontá-

si és takarítási munkálatokat – tudtuk 
meg Kővári Ildikótól, a cég kommuni-
kációs munkatársától. 

Szombaton hajnalban, 4 óra 20 
perckor szakadt be a 20x40 méteres 
jégpálya fölé épített sátor. Az okot 
szakértők bevonásával vizsgálják. Évek 
óta hasonló sátor fedte a jégpályát, ed-

dig nem volt gond vele, a lehullott hó 
mennyisége sem volt rendkívülinek 
mondható. 

Az erős szél megszűnése után, 
szombat reggel 6 órakor ipari alpi-
nisták kezdték volna meg a hó leta-
karítást a létesítmény tetejéről. A hó 
eltakarítása és egyéb munkálatok ide-

jén a létesítmény működését minden 
alkalommal szüneteltetik, védve ezzel 
a korcsolyázókat és az ott dolgozókat. 

A sátor bontását és a hó eltakarítását 
követően – január 30-án, lapzártánk 
után – újra megnyitották a jégpályát a 
nagyközönség számára. 

 F. L.
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AGÓRA MOZI

Február 01. 15 és 17 órakor, 
NIKO, KISTESÓ NAGY BAJBAN
Színes szinkronizált finn animációs 
film 2D, 6 éven felülieknek, 79 perc.

Február 03-05. 17 órakor
VÁGYAK SZERELMESEI
Színes szinkronizált amerikai vígjáték 
2D, 16 éven felülieknek, 112 perc.

Február 01. és 03-05. 19 órakor
HERKULES LEGENDÁJA
Színes szinkronizált amerikai film 3D, 
12 év alatt szülői kísérettel.

Február 06-08. és 10-12. 17 órakor, 
pénteken és szombaton 15 órakor is
A MOGYORÓ-MELÓ

Színes szinkronizált kanadai animációs 
film 3D, 6 éven felülieknek, 90 perc.

Február 06-08. és 10-12. 19 órakor
ÉN, FRANKENSTEIN
Színes szinkronizált ausztrál-amerikai 
horror film 3D, 16 éven felülieknek.

Filmvetítés: hétfőtől szombatig, vasárnap 
szünnap! 
Az előadásokra jegyek már kaphatók a 
Babits Mihály Kulturális Központ jegy-
pénztárában és a www.ticketportal.hu 
oldalon. 
Jegyárak: 1000 Ft (2D) és 1200 Ft (3D). 
Telefonszám: 74/529-610. 
www.szekszardagora.hu. 
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

A Színház a Babitsban
FEBRUÁR 10., HÉTFŐ 10.00 ÓRA - 
AGÓRA SZÍNHÁZTEREM
Óvodás bérlet 3. előadás: Lúdas Matyi 
- népi rockopera két felvonásban.
A mű Lúdas Matyiról, az egyszeri liba-
pásztorfiúról szól, aki többször is túljár 
a kapzsi és zsarnok földesúr, Döbrögi 
eszén. Fazekas Mihály klasszikusát 
ezúttal a Sziget Színház előadásában 
láthatja a közönség.
Szereplők: Pintér Tibor, Mohácsi 
Márk, Békefi Viktória, Monori Balázs, 
Várfi Sándor, Bencze Sándor, Lőrincz 
Andrea, Szabó Dorottya, valamint a 
színház tánckara és musical stúdiójá-
nak növendékei. Írta és rendezte: Pin-
tér Tibor. Jegyek korlátozott számban 
kaphatók 900 Ft-os áron.

FEBRUÁR 10., HÉTFŐ 19.00 ÓRA - 
AGÓRA SZÍNHÁZTEREM
Múzsa bérlet, 2. előadás: Francia négyes, 
avagy négyen a kanapén – vígjáték a bu-
dapesti Gergely Theater előadásában.
Bernard, a jó nevű ügyvéd válófélben 
van fogorvosnő feleségétől, Jacquelin-
tól. Közös lakásukat elfelezve élnek, ahol 
Viktor, a komornyik próbálja féken tar-
tani az indulatokat és közben kiszolgálni 
az Urat és Úrnőt! A férjnek megérkezik 
a szeretője, a csinos, fiatal modell, Bubb-
le, de kisvártatva betoppan a lakásba a 
feleség újdonsült hódolója, Robert is, és 
elkezdődik a kalamajka...

Szereplők: Gregor Bernadett, Németh 
Kristóf, Harsányi Gábor, Szabó Zsófi, 
Szabó Máté. Rendezte: Gergely Róbert.

FEBRUÁR 13., CSÜTÖRTÖK 19.00 ÓRA 
– AGÓRA SZÍNHÁZTEREM
Orfeum bérlet, 3. előadás: Abigél – 
színmű a Bánfalvy Stúdió előadásában.
Szabó Magda Abigél című műve, har-
mincöt-negyven éve a kiapadhatatlan 
érdeklődés középpontjában áll, legyen 
szó a regényről, vagy akár az abból ké-
szült tv-filmsorozatról. Vitay Georgina 
és társainak történetéből Bánfalvy Ági, 
az 1978-as tévésorozat egyik fősze-
replője készített színpadi adaptációt 
Szikora János rendező segítségével. 
Az előadás – amely egyébként a mű 
prózai ősbemutatója is egyben – honi 
viszonylatban sztárszereposztásban 
kerül színpadra. A darab a csipetnyi 
frissesség mellett a lehető legnagyobb 
hűségre törekedett, és olyan szelle-
miségben mutatja be a Matula Le-
ánynevelő Intézet növendékeinek és 
tanárainak második világháború alatt 
játszódó megható történetét, ahogyan 
azt Szabó Magda megírta.
A főbb szerepekben: Trokán Péter, Bu-
gár Anna, Harmat Zsuzsanna, Gregor 
Bernadett, Bánfalvy Ági, Hujber Fe-
renc, Száraz Dénes, Kiss Ramóna. Szín-
padra alkalmazta: Barnóczky Ákos és 
Bánfalvy Ági. Rendező: Szikora János.

A Babits Mihály Kulturális Központ
programjai

Családi Matiné - farsangi játszóház 
február 8-án, szombaton 9.00-13.00 
óráig az Agóra Rendezvényteremben. 
Kézműveskedés, farsangi álarckészítés, 
játszósarok, arcfestés, farsangi fánk sü-
tés és kóstolás. 10.30 órakor Csernik 
Szende lábbábos, székely mesemondó 
interaktív előadása. Belépő: 1000 Ft, 3 
éves kor alatt 400 Ft. Váltócipő hasz-
nálata ajánlott!

Társastánc tanfolyam indul kezdőknek!
Február 18-tól, keddi napokon, 18.30 
órától kezdő társastánc tanfolyam 

(10 alkalom, 2x45 perc) indul a Ba-
bits Mihály Kulturális Központban. 
Latin és standard táncok: rumba, 
szamba, cha-cha-cha, jive, keringő, 
tangó. A tanfolyamot vezeti: Hitter 
Zsolt.
Részvételi költség: 12.000 Ft/fő, vagy 
18.000 Ft/házaspár, melyet a jelentke-
zéskor egy összegben kell befizetni. 
A csoportot 12 pár esetén indítjuk, de 
várunk egyéni jelentkezéseket is! 

További információ: 74/529-615, 
vagy info@babitsmuvhaz.hu.

A hatodik stációnál…
Az I. Béla Gimnázium Kollégiumában immár hatodik alkalommal nyílik kiál-
lítás ebben a tanévben. A tárlat Szekszárd különböző arcait mutatja be.
A február 6-án, csütörtökön délután háromkor nyíló kiállításon a város farsan-
gi arculatáról készült anyagokat mutatják be, melyeket Ábrahám Béla, Bágyi 
Zsuzsanna, Cseh Gábor, Juhász Ildikó, Kerekesné Varga Veronika, Ódryné 
Horváth Krisztina és Stekly Zsuzsa készítettek.
A tárlatot Pócs Margit civil referens ajánlja majd a közönség figyelmébe, verset 
mond Víghné Székely Rozália, gitáron közreműködik Sili Károly. 

Meghívó Léleképítőre
2014. február 3-án, hétfőn 18 órakor
Szekszárdon a Garay János Gimnázi-
um dísztermében (Szekszárd, Szent 
István tér 7-9) a Magyar Örökség-dí-
jas Haáz Sándor, a Szentegyházi 
Gyermekfilharmónia karnagya tart 
Léleképítő előadást. Minden érdeklő-
dőt tisztelettel hív és vár a Léleképítő 
házigazdája, dr. Tóth Csaba Attila.

A BELÉPÉS DÍJTALAN
Legközelebb március 17-én lesz Léleképítő dr. Freund Tamás agykutatóval,

az előadással azonos időben élő közvetítés interneten itt érhető el:
http://www.tolna.net/~farkasj65/lelekepito/index.htm
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A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK 
FOGADÓÓRÁJA

2014. február
HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Február 4. (kedd) 16-18óráig 
Polgármesteri Hivatal I. em., 
polgármesteri tárgyaló

Dr. Göttlinger István aljegyző
Minden szerdán 10–12 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 
40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Február 4. (kedd) 16-18óráig 
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u.)

ÁCS REZSŐ alpolgármester
A hónap harmadik hétfőjén 14–15 
óráig. Polgármesteri Hivatal I. em. 
36. sz. iroda. III. sz. választókerület
Január 2-án tartotta.
I. Béla Gimnázium és Informatikai 
Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfőjén 
17-18 óráig. Kadarka utcai óvoda

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 
16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén,
18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén
16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap első szerdáján 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselő
VIII. sz. választókerület   
A hónap második hétfőjén 
17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
IX. sz. választókerület   
A hónap utolsó péntekén 14–15 óráig
Baka István Általános Iskola

DR. FAJSZI LAJOS képviselő
X. sz. választókerület
A hónap második hétfőjén
17–18 óráig.
Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtár-épület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő
A hónap első és harmadik 
csütörtökén 16.30-18.00 óráig
Bejelentkezés: 74/510-663 telefonon
Szekszárd, Mikes u. 24.

ILOSFAI GÁBOR képviselő
A hónap második szerdáján
17–18 óráig. Mikes u. 24.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő
A hónap harmadik hétfőjén
17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

Zaják Rita képviselő
A hónap utolsó hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

VÉRVÉTEL VÁRAKOZÁS
NÉLKÜL SAJÁT OTTHONÁBAN!
+36-30/590-2404
Bíró Aranka egészségügyi szakasszisztens
*A szolgáltatás érvényes laboratóriumi
beutalóval vehető igénybe!
A szolgáltatásért térítési díjat kell � zetni!

ELEKTORNIKAI HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonprofi t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103

SÍ és SNOWBOARD
KÖLCSÖNZÉS

KIÁRUSÍTÁS

cipők és nadrágok.

Egyes 
női csizmák és hótaposók,

SÍNADRÁGOK

akár 50%
engedménnyel

VB Sportbolt
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 47.

Tel.: 74/415-501

Az akció a készlet erejéig tart, a megjelölt 
termékekre készpénz� zetés esetén érvényes.
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BINDER HALBOLT  Szekszárd, Széchenyi u. 55-57. (kisiparos udvar)

NYITVA TARTÁS: H: 7–12-ig, K: szünnap, SZ-CS: 7–15-ig, P: 7–16-ig, SZ: 7–11-ig.

Változatlan árukészlettel és minőséggel
várjuk régi és új vásárlóinkat!

Szekszárd, Széchenyi u. 55-57. (kisiparos udvar)

SZEMÉSZ
SZAKORVOS

MAGÁNRENDELÉS
a Szász Optikában

Ellenőriztesse a szeme egészségét!
Szemnyomás mérés, diabetes szűrés,

széleskörű szemvizsgálat.
Dr. Ványai Natália főorvos rendelésére

jelentkezzen Optikánkban!

Szekszárd, Garay tér 10. (a sétálóutcában)
Tel.: 74/410-883 

www.szaszoptika.hu

A vizsgálat precíz, modern
szemvizsgálati műszerekkel történik.

Diszkrét és nyugodt környezetben fogadjuk
Önt, előzetesen egyeztetett időpontban,

várakozás nélkül, egyszerre csak egy
páciens vizsgálata történik!
A vizsgálat fájdalommentes.


